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Måndag 24 september
Aida Hadzialic besöker högskolan inför Socialdemokraternas näringslivskonferens som ska hållas där nästa
måndag.
Under eftermiddagen beger sig Anders Rosén till Bryssel och möte med Regionkommittén. Anders Rosén
sitter med i SKL:s beredning för internationella frågor och i EU:s regionkommitté som ska ta tillvara på olika
regioners intressen i EU.
Under kvällen har Aida Hadzialic möte med Socialdemokraternas distriktsstyrelse.
Tisdag 25 september
Anders Rosén har möte med Regionkommitén i Bryssel. Bland annat kommer de att diskutera hatbrott i EU
och vad som kan göras åt problemet på lokal och regional nivå.
Kommunstyrelsens ledningsutskott (KLU) har möte under förmiddagen. Under mötet kommer kommunens
delårsbokslut att presenteras och beslut ska bland annat tas om nya valdistrikt och ägardirektiv för Science
Park.
På kvällen har kommunfullmäktige möte. Mötet kommer att inledas med en allmänpolitisk debatt under
temat bygga och bo i framtidens Halmstad. Efter debatten ska fullmäktige bland annat besluta om investering
i rullbanan på Halmstads flygplats, framtidens källsorteringssystem och ett flertal socialdemokratiska
motioner. Motionerna innehåller förslag på byggandet av ett kallbadhus med tillhörande café drivet som ett
socialt företag, rätt till heltid-möjlighet till deltid i hela kommunen, satsning på ett resurscentrum gällande
våld i nära relationer samt utveckling av Vallås centrum.
Onsdag 26 september
Aida Hadzialic har täff med Socialdemokraterna i barn- och ungdomsnämnden. Skolan är ett prioriterat område
för (S) i Halmstad som bland annat vill investera i fler lärare inom förskolan samt grund- och gymnasieskolan
Anders Rosén har möte med kommunala handikapprådets arbetsutskott.
Under kvällen är Aida Hadzialic på medlemsmöte med S-kvinnorna i Halmstads kommun.
Torsdag 27 september
Aida Hadzialic har besök av (S) talesperson inom hälso- och sjukvårdspolitiken, Lena Hallengren, hela dagen.
De ska bland annat träffa representanter från PRO, Kommunal och andra. Under eftermiddagen besöker de
Alla hjärtans hus som är en viktig mötesplats för äldre i Halmstad och som initierades av Socialdemokraterna
en gång i tiden. Senare träffar de (S) i Halmstads intressegrupp för folkhälsopolitik. Under kvällen är det
representantskap med Socialdemokraterna i Halmstad där Lena Hallengren ska tala om Socialdemokraternas
nationella politik för en bättre sjukvård.
Anders Rosén deltar på kommunens jämställdhetsdag - en heldag på temat jämställdhet.
Fredag 28 september
Anders Rosén och Aida Hadzialic har möte med kommunens näringslivsbolag HNAB. Anders Rosén diskuterar
sedan framtidens hemsjukvård medan Aida Hadzialic åker norrut för att träffa Socialdemokraterna i Bohuslän
fredag-lördag. Aida Hadzialic ska där delta i en ledarskapsutbildning där hon ska tala om organisation och
kommunikation.

Det femte välfärdsavdraget
Nu föreslår regeringen ett femte jobbskatteavdrag. Ytterligare en skattesänkning för de som har jobb.
Förmågan ett land eller en kommun har att leverera en välfärd med god kvalitet är mycket beroende av vilka
skatteintäkter man har att finansiera densamma. Försvinner denna finansiering försvinner också mycket av
den generella välfärd som vi svenskar vant oss vid och är så stolta över.
Den borgerliga alliansen har de senaste sju åren monterat ner välfärden med 1000 miljarder kronor. Ja, du
läste rätt, 1000 miljarder kronor. Det har skett en gigantisk omfördelning av pengar ifrån välfärdssektorn
till en ohållbar utveckling där klyftorna växer. Omfördelningen har skett under täckmantlar som exempelvis
jobbskatteavdrag, slopad förmögenhetsskatt och sänkta arbetsgivaravgifter.
Som en konsekvens av detta urholkas den offentliga ekonomin och den ”Välfärdssektorn
generella välfärden förändras.

behöver
utvecklas, inte
avvecklas. ”

Argumentet brukar vara att lågavlönade kvinnor ska få mer i plånboken med
jobbskatteavdraget. Dock arbetar ju de lågavlönade kvinnorna i den offentliga
sektorn som just nu fullständigt dräneras på resurser i och med att den sektorn
nu förlorat 80 miljarder kronor. De som ”tjänar” på skatteavdragen är istället
de personer som tjänar över 37 400 kronor i månaden och nu får 250 kronor mer i månaden i plånboken på
grund av att gränsen för att betala statlig skatt har höjts. Men egentligen är det ingen som tjänar på ett femte
jobbskatteavdrag. Priset för några hundra fler i vissa personers plånbok betalas genom lånade pengar och
minskade skatteintäkter som annars hade kunnat betala vår gemensamma välfärd. Vi får ett samhälle med
klyftor där de som redan tjänar pengar får mer och de som inte har får mindre. Forskning visar att i jämställda
samhällen mår alla bättre, både de som har mer och mindre, än i mer ojämställda samhällen.
Välfärdssektorn behöver utvecklas inte avvecklas. Det är genom bygga ut den gemensamma sektorn som vi
både värnar välfärden och satsar på jobben. En stor del av näringslivet är dessutom helt beroende av en stark
gemensam sektor som både efterfrågar deras varor och skapar infrastrukturförutsättningar för deras logistik.
Det är när vi går hand i hand mellan den gemensamma sektorn och näringslivet som vi utvecklar Sverige och
Halmstad.
När vi Socialdemokrater tar över både regeringsmakten och den kommunala majoriteten efter valet 2014
kommer vår huvuduppgift att vara att så snabbt som möjligt säkerställa den generella välfärden.
Vi behöver inte ett till välfärdsavdrag. Vi behöver välfärdsutveckling.
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